































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر
	المجلد الأول
	المقدمة
	حرف الألف
	آدم بن أبي اياس عبد الرحمن بن محمد، أبو الحسن، الخراساني العسقلاني
	أبان بن تغلب بن رباح، البكري الجريري بالولاء، أبو سعيد، ويقال أبو أميمة
	إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني، أبو الإمداد، أبو إسحاق، برهان الدين
	إبراهيم بن إبراهيم الجناجي الملقب ببصيلة
	إبراهيم بن أحمد الشيباني، أبو اليسر، المعروف بالرياضي
	إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم الجبنياني البكري، من بكر بن وائل، أبو إسحاق
	إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد السلماسي، أبو طاهر
	إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي (الرقي، أبو إسحاق)
	إبراهيم بن أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الجزري، أبو إسحاق
	إبراهيم بن أحمد بن يعقوب الكردي القصيري، برهان الدين
	إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد، المعروف بابن الملا
	إبراهيم بن إدريس الحسني السنوسي
	إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي، أبو إسحاق
	إبراهيم بن إسحاق النيسابوري الأنماطي، أبو إسحاق
	إبراهيم بن إسحاق الأموي الطليطلي، أبو إسحاق، المعروف بابن أبي زرد
	إبراهيم بن حسن النبيسي، برهان الدين
	إبراهيم بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد الحلبي، الشهير بابن العمادي، برهان الدين
	إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين (الشهرزوري الكوراني، برهان الدين، أبو العرفان، أبو إسحاق، أبو محمد، أبو الوقت)
	إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل، أبو إسحاق القرطبي
	إبراهيم بن حسين الحسني الحسيني الهمذاني
	إبراهيم بن حق محمد أفندي الدشتي ثم القرمي
	إبراهيم بن حمزة بن مسعود، تاج الدين التيروي، الأدرنوي
	إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور
	إبراهيم بن درويش عثمان الحسني الأرضرومي، الشهير بحقي
	إبراهيم بن رجاء بن نوح
	إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج
	إبراهيم بن سليمان، رضي الدين، أبو إسحاق الرومي، ثم الحموي، ويعرف بالآب كرمي
	إبراهيم بن صبغة الله بن محمد أسعد بن عبيد الله الحيدري، فصح الدين، ويقال له إبراهيم فصح
	إبراهيم بن طهمان بن شعبة، أبو سعيد الخراساني
	إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، برهان الدين، أبو إسحاق الحموي الأصل ثم المقدسي
	إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي، ويقال فيه الكشي، البصري، أبو مسلم
	إبراهيم بن عبد الله بن علي بن يحيى بن خلف، برهان الدين الحكري
	إبراهيم بن عبد الله القريمي
	إبراهيم العجمي، الصوفي، نزيل مصر
	إبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني الطبري، أبو إسحاق
	إبراهيم بن علي بن عمر القوصي، برهان الدين، المعروف بابن الفهاد
	إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح الحارثي العاملي الكفعمي، تقي (الدين)
	إبراهيم بن علي بن حسن السقا
	إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباوي البقاعي، أبو الحسن، برهان الدين
	إبراهيم بن عمر بن بابة بن إبراهيم بن حمو، الملقب بيوض
	إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد، أبو إسحاق الزواوي القسنطيني
	إبراهيم القاضي الاصفهاني
	إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي الأغري، برهان الدين
	إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي
	إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن (المغيرة الأزدي العتكي، أبو عبد الله)
	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عليب الطائي، أبو إسحاق
	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السفاقسي، أبو إسحاق، برهان الدين
	إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري المقدسي ثم القاهري، أبو إسحاق، برهان الدين المعروف بابن أبي شريف
	إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الاسفراييني، عصام الدين
	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي
	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيرازي
	إبراهيم بن محمد بن عيسى، أبو إسحاق، برهان الدين الميموني
	إبراهيم بن محمد باقر بن محمد علي بن محمد مهدي القمي، الرضوي
	إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الحمزي الحسنى الهاشمي المعروف بالأمير
	إبراهيم بن محمد القيصري، الرومي، المعروف بكوزي بيوك زاده
	إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن الحسني الإدريسي الشافعي، برهان الدين الجارم
	إبراهيم بن محمد تقي بن حسين بن علي التقوي النصير آبادي اللكهنوئي
	إبراهيم بن مصطفى البرغمه وي، الرومي، المعروف بلوح خوان
	إبراهيم بن مصطفى، المعروف بحنيف الرومي
	إبراهيم بن معقل بن الحجاج بن خراش النسفي، أبو إسحاق
	إبراهيم بن منصور الفقال، الدمشقي
	إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق
	إبراهيم بن موسى بن بلال بن عمران بن مسعود بن دمج، برهان الدين الكركي
	إبراهيم بن يحيى بن المبارك، أبو إسحاق اليزيدي العدوي
	إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من مذحج
	إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي، أبو إسحاق، ويعرف بابن المرأة
	ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر
	أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج، عز الدين، أبو العباس الفاروثي - نسبة إلى فاروث، قرية على دجلة - الواسطي
	أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير، أبو جعفر، الثقفي الغرناطي
	أحمد بن إبراهيم بن علي العسلقي
	أحمد بن إبراهيم، غرس الدين، الحلبي
	أحمد بن أحمد بن الحسن بن موسى، (شهاب الدين، أبو سعيد بن أبي الحسن الهكاري)
	أحمد بن أحمد بن مصطفى بن خليل، كمال الدين، طاشكبري زاده
	أحمد بن أحمد بن محمد الشدادي، الإدريسي الحسني، أبو العباس
	أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي البدراوي الأزهري
	أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن بن عبد الله، شهاب الدين، أبو العباس، الصنهاجي الأصل، البهنسي، المشهور بالقرافي
	أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان ابن سنان، أبو جعفر التنوخي
	أحمد بن إسماعيل بن عيسى، أبو بكر الغزنوي الجوهري
	أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس الطالقاني، أبو الخير، رضي الدين القزويني
	أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال، شهاب الدين، أبو العباس، المعروف بابن الحسباني
	أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن بريدة، شهاب الدين الإبشيطي
	أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن إبراهيم الشهرزوري، الهمداني، التبريزي، الكوراني، ثم القاهري، الشافعي ثم الحنفي، شهاب الدين، ويقال شرف الدين
	أحمد بن إسماعيل الجزائري النجفي
	أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد، أبو عمر، ويقال أبو عبد الله، القرطبي الأندلسي
	أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزويني، بديع الدين، أبو عبد الله
	أحمد بن أبي بكر بن عمر، أبو العباس، المعروف بالأخنف
	أحمد بن توفيق الكيلاني
	أبو أحمد بن جزي الكلبي
	أحمد بن جعفر الدينوري، أبو علي
	أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله، أبو الحسن، المعروف بابن المنادي
	أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي، أبو بكر
	أحمد بن جعفر بن عبد الفتاح السلفكهوي
	أحمد بن حامد، المعروف بابن عصية، جمال الدين، البغدادي
	أحمد بن حسام الدين السيروزي، المعروف بملاحق
	أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان، الرازي الأصل، ثم الرومي، (أبو المفاخر)
	أحمد بن الحسن بن يوسف، فخر الدين، أبو المكارم، الجاربردي
	أحمد بن الحسين بن علي المروزي، أبو حامد، المعروف بابن الطبري
	أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان، أبو العباس، شهاب الدين، الرملي، ويعرف بابن رسلان
	أحمد ... .. المعروف بخان داود
	أحمد بن خلف بن عيشون بن خيار بن سعيد الجذامي، أبو العباس ابن النخاس
	أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى، أبو العباس، شمس الدين المهلبي الخويي
	أحمد الخوانساري
	أحمد (المكنى محي الدين) بن خير الدين، مولانا أبو الكلام آزاد
	أحمد بن داود بن ونند، أبو حنيفة الدينوري
	أحمد بن داود الكلالي، الكردي الأصل، نزيل دمشق
	أحمد رافع بن محمد بن عبد العزيز بن (رافع الحسيني القاسمي الطهطاوي)
	أحمد بن روح الله بن ناصر الدين بن غياث الدين بن سراج الدين الأنصاري الجابري الرومي
	أحمد زناتي
	أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر بن راشد بن دهيم الصقري المطيرفي الاحسائي البحراني
	أحمد بن زين العابدين بن محمد بن علي البكري الصديقي
	أحمد بن سعد بن محمد العسكري، الأندرشي، الأندلسي، ثم الدمشقي، (ضياء الدين، أبو العباس)
	أحمد بن سعيد بن غالب الأموي، أبو جعفر، ويعرف بابن اللورانكي
	أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصة، المكي، الصالحي، ثم الهندوي، اللكنوي، المعروف بشيخ جيون، أو ملا جيون
	أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين
	أحمد بن سهل، أبو زيد البلخي
	أحمد الشنتناوي - نسبة لقرية شنتنا بالمنوفية في مصر - المعروف بأبي حريبة
	أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح المعروف بابن أبي الرجال
	أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن محمد بن محمد العسقلاني، (المكي الأصل، القاهري، شهاب الدين، أبو الفضل، ويعرف بابن الصيرفي)
	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد النميري الحراني الدمشقي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية
	أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البكري الصديقي، المعروف بالوارثي
	أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن علي المجاهد
	أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة، ولي الدين، ابن العراقي
	أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور الفاروقي الدهلوي الهندي، أبو عبد العزيز، الملقب شاه ولي الله
	أحمد بن عبد العزيز بن حسين بن خليل الأيوبي
	أحمد بن عبد الغزي
	أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم ابن أحمد بن محمد بن سليم القيسي، أبو محمد، تاج الدين
	أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي، الشافعي ثم الحنفي الدمشقي، بهاء الدين
	أحمد بن عبد الكريم بن عيسى بن أحمد (نعمة الله الترمانيني)
	أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم، أبو العباس، محب الدين الطبري
	أحمد بن عبد الله (أبي الفرج) بن شهاب الدين، التجيبي، المعروف بابن البابا، شهاب الدين
	أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الناصر. جمال الدين، المعروف بابن المتوج
	أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن بدر، أبو نعيم، شهاب الدين العامري الغزي ثم الدمشقي
	أحمد بن عبد الله القريمي
	أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر، أبو صالح، المؤذن النيسابوري
	أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزار، أبو عبد الله، المعروف بابن عبدون، وبابن (الحاشر)
	أحمد بن علي بن بيعجور، أبو بكر بن الإخشاذ
	أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص
	أحمد بن علي المهرجاني
	أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي، أبو العباس الباغاني
	أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو بكر، المعروف بالخطيب
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	حمدي بن محمد حسن بن يوسف بن عبيد بن سليمان آغا
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	سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد
	سعيد بن بشير الأزلي، بالولاء، أبو عبد الرحمن
	سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله
	سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن، أبو الحسين، ويقال أبو الحسن، قطب الدين، الراوندي
	سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الأنصاري، ناصح الدين، ويقال تاج الدين، أبو محمد، المعروف بابن الدهان
	سعيد بن محمد بن شعيب بن أحمد بن نصر الله الأنصاري، أبو عثمان
	سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم، أبو رشيد النيسابوري
	سعيد بن محمد بن محمد بن محمد (العقباني، التلمساني، أبو عثمان)
	سعيد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي الرومي
	سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط
	سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، المروزي، الطالقاني، البلخي، أبو عثمان
	سعيد بن (أبي عروبة) مهران العدوي بالولاء، البصري، أبو النضر
	سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله
	سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، الكوفي، أبو محمد
	سلمان بن أبي طالب عبد الله بن محمد الفتى، الحلواني، النهرواني، أبو عبد الله
	سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل الأنصاري النيسابوري، أبو القاسم
	سلمة بن عاصم الكوفي، أبو محمد
	سليم بن أيوب بن سليم الرازي، أبو الفتح
	سليمان بن إبراهيم بن حمزة، أبو أيوب، البلوي
	سليمان بن إبراهيم بن هلال، أبو الربيع، القيسي
	سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، أبو القاسم
	سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود
	سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي، أبوالوليد الباجي
	سليمان بن عبد الرحمن (أمن الله) بن محمد الرومي الحنفي، سعد الدين، الشهير بمستقيم زاده
	سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين
	سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، من آل الشيخ
	سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم بن محمد، صدر الدين، الإبشيطي
	سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل
	سليمان بن نجاح الأموي القرطبي الأندلسي، أبو داود
	سهل بن إبراهيم بن سهل بن نوح بن عبد الله (بن جماز، ويعرف بالعطار)
	سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري، أبو محمد
	سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني، أبو حاتم
	سيد بن قطب بن إبراهيم

	حرف الشين
	شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدي، جلال الدين المظفر
	شبل بن عباد المكي، أبو داود
	شجاع بن مخلد الفلاس، أبو الفضل البغوي
	شرف الدين بن عبد القادر بن بركات بن إبراهيم، المعروف بابن حبيب الغزي
	شعبان بن أيوب الرومي، الشهير بمؤذن زاده
	شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، مولاهم، الواسطي، ثم البصرى، أبو بسطام
	شهاب الدين بن عبد الرحمن بن محمد العمادي، الدمشقي
	شهفور (ويقال: شاهفور) بن طاهر بن محمد الإسفراييني، أبو المظفر
	شيبان بن عبد الرحمن النحوي

	حرف الصاد
	صالح بن إسحاق الشرواني الأصل، القسطنطيني، القره باغي الرومي، المعروف ب "ظهوري" وإسحاق زاده
	صالح بن عبد الله بن جعفر بن علي بن صالح الأسدي، محي الدين، ابن الصباغ الكوفي
	صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني البلقيني، علم الدين، أبو البقاء
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	محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام، بهاء الدين أبو البقاء السبكي
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	محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف، أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، الأنصاري
	محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي، أبو عبد الله، شرف الدين
	محمد بن عبد الله الأرزكياني، شرف الدين
	محمد بن عبد الله الهروي، معين الدين، المعروف بملا مسكين
	محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد بن يوسف القيسي الدمشقي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين
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	محمد بن علي بن أحمد بن محمد اليونيني البعلي، شمس الدين، المعروف بابن اليونانية
	محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب، أبو عبد الله، الشهير بابن نور الدين، ويعرف بالموزعي
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	محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداودي
	محمد بن علي بن أحمد (المدعو محمد) بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي، شمس الدين، أبو عبد الله
	محمد بن علي بن محمد بن حسن الصقلي الأندلسي البرجي، أبو عبد الله، المعروف بالحاج الشطيبي
	محمد بن علي الخروبي، أبو عبد الله، الطرابلسي، السفاقسي، ثم الجزائري
	محمد بن علي بن إبراهيم الإسترابادي، المعروف بالميرزا محمد
	محمد بن علي الوارداري الرومي، أبو النور، المعروف بشيخ زاده
	محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم ابن محمد البكري الصديقي
	محمد بن علي الرومي، المعروف بالتفسيري
	محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي
	محمد بن علي الملاطي، الملقب بنيازي المصري
	محمد بن علي النجار التستري
	محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي
	محمد علي بن أبي طالب بن عبد الله بن (علي، المعروف بالشيخ علي الحزين، الزاهدي الجيلاني، أبو المعالي)
	محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد الشوكاني، أبو عبد الله
	محمد علي قلي بن محمد حسين الموسوي النيسابوري الكنتوري الهندي
	محمد علي القراجه داغي
	محمد علي بن ميرزا محمد الشاه عبد العظيمه النجفي
	محمد علي بن محمد حسين بن محمد علي الشهرستاني
	محمد عليان المرزوقي الشافعي
	محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، الواقدي، أبو عبد الله
	محمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري
	محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى
	محمد بن عمر السيغي، أبو بكر
	محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي
	محمد بن عمر بن يوسف، أبو عبد الله القرطبي، المعروف بابن مغايظ
	محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد ابن إدريس بن سعيد، أبو عبد الله، محب الدين، المعروف بابن رشيد الفهري السبتي
	محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن خلف الله بن عبد السلام، أبو عبد الله، القلشاني - وقيل: القلجاني -
	محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله الحميري الحضرمي، جمال الدين، الشهير ب"بحرق"
	محمد بن عمر بن عثمان الدارندي، الرومي الحنفي
	محمد بن عمر بن علي نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا، أبو عبد المعطي
	محمد بن عمران بن موسى الجوري، أبو بكر
	محمد بن عوض بن خضر بن حسن الكرماني، جلال الدين
	محمد بن عون بن داود السيرافي
	محمد العياشي بن المكي المكناسي
	محمد بن عيسى بن عبد الله السكسكي، شمس الدين
	محمد بن عيسى الجزائري
	محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بملا - أو منلا. أو المولى - خسرو
	محمد بن أبي الفرخ بن فرخ بن أبي القاسم المازري، أبو عبد الله، ويعرف بالذكي
	محمد فريد بن مصطفى وجدي بن علي رشاد
	محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح، أبو بكر الرؤاسي، ويعرف بميرك البلخي
	محمد بن فضل علي خان
	محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي، مولاهم، أبو عبد الرحمن
	محمد فوزي بن عبد الله الرومي، الشهير بمفتي أدرنة
	محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان، أبو بكر، ابن الأنباري
	محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة، أبو إسحاق، ابن القرطي، ويقال له ابن شعبان، من نسل عمار بن ياسر
	محمد بن أبي القاسم بن بابجوك، البقالي الخوارزمي، أبو الفضل الملقب بزين المشايخ، ويعرف بالآدمي
	محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام، شمس الدين، أبو عبد الله الربعي
	محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع
	محمد بن قاسم، محيي الدين، الشهير بالأخوين
	محمد بن قاسم بن يعقوب بن أحمد الأماسي، محيي الدين، ابن الخطيب قاسم
	محمد بن قرقماس بن عبد الله، (الناصري، ناصر الدين، ويعرف بابن قرقماس)
	محمد بن كاتب الكليبولي
	محمد كامل بن مصطفى بن محمود الطرابلسي
	محمد الكبير بن محمد بن محمد بن محمد السرغيني العنبري
	محمد الكرماني، محي الدين
	محمد بن كعب بن سليم بن عمرو، أبو حمزة، ويقال أبو عبد الله، القرظي
	محمد الكيلاني، المعروف بمولى شمسا
	محمد لطفي ابن الشيخ جمعة بن أبي الخير الإسكندري
	محمد بن مبارك شاه بن محمد الهروي، ثم الرومي الحنفي، شمس الدين، المعروف بحكيم شاه
	محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي، أبو الحسن
	محمد بن محمد بن وشاح اللخمي بالولاء، أبو بكر ابن اللباد
	محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، السمرقندي، الملقب ب"إمام الهدى" و"إمام المتكلمين، و"مصحح عقائد المسلمين" و"رئيس أهل السنة" وإليه نسبة الماتريدية
	محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن حجاج النيسابوري، أبو الحسين
	محمد بن محمد بن زكريا النيسابوري، أبو سعيد
	محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري، الحارثي، البغدادي، الكرخي، المعروف بالشيخ المفيد، وبابن المعلم، أبو عبد الله
	محمد بن محمد بن همياه، أبو نصر الرامشي
	محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام
	محمد بن محمد بن أيوب، أبو محمد القطواني
	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن بنان، أثير الدين أبو الطاهر الأنباري ثم المصري
	محمد بن محمد بن طيفور، سراج الدين، أبو طاهر، السجاوندي
	محمد بن محمد بن أحمد، تاج الدين (الأسفراييني)
	محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل، برهان الدين النسفي
	محمد بن محمد بن محمد، تاج الدين، أبو المحامد، البخاري الزندني
	محمد بن محمد بن علي الكاشغري
	محمد بن محمد بن عبد النور الحميري التونسي
	محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الجعفري، ركن الدين، أبو عبد الله، ابن القوبع
	محمد بن محمد بن محمود بن قاسم البرزالي، شمس الدين، أبو عبد الله
	محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي الله ابن سرايا، أبو الفتح، تقي الدين، المعروف بابن الإمام
	محمد بن محمد بن محمد بن زنكي الأسفراييني العراقى، أبو عبد الله، المعروف بالصدر الشعيبي
	محمد (أو محمود) بن محمد الرازي، أبو عبد الله، قطب الدين
	محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان ابن عبد العزيز البعلي، شمس الدين، ابن الموصلي
	محمد بن محمد بن محمد بن الإمام فخر الدين محمد، جمال الدين المعروف بالأقسرائي
	محمد بن محمد بن محمود بن أحمد، أكمل الدين، أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين، الرومي البابرتي
	محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي، أبو عبد الله
	محمد بن محمد بن محمد بن محمود، أبو الوليد، محب الدين، ابن الشحنة الحلبي
	محمد بن محمد الأزنيقي الرومي، قطب الدين
	محمد بن محمد بن محمود بن محمد بن محمد ابن مودود، شمس الدين الجعفري البخاري الزاهد
	محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي، ثم الشيرازي، ويعرف بابن الجزري
	محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي، صدر الدين الرؤاسي، العكاشي، (الأسدي، القرشي، الشقاني، الأسفراييني)
	محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف، أبو عبد الله، كمال الدين ابن إمام الكاملية
	محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي المعروف بابن أمير حاج، ويقال له ابن الموقت، أبو عبد الله، شمس الدين
	محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا، سيف الدين البكتمري
	محمد بن محمد بن عيسى العفوي الزلديوي، أبو عبد الله
	محمد بن محمد الجمالي البكري الخلوتي الرومي، المعروف بجلبي خليفة
	محمد بن محمد بن علي بن محمد البلبيسي ثم القاهري، شمس الدين، ويعرف بابن العماد
	محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني، البلقيني الأصل، القاهري، بدر الدين، أبو السعادات
	محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود ابن رضوان، أبو المعالي، كمال الدين، المعروف بابن أبي شريف
	محمد بن محمد بن محمد البردعي، التبريزي، محيي الدين
	محمد شاه بن محمد حسن الرومي المعروف بابن الحاج حسن
	محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق، أبو الحسن البكري الصديقي
	محمد بن محمد العمري، زين العابدين، المعروف بسبط المرصفي
	محمد بن محمد الأنطاكي، ثم البروسوي، الشهير بعرب زاده
	محمد بن محمد الفارسكوري، شمس الدين
	محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود
	محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري الدمشقي، أبو البركات، أبو الجود، بدر الدين
	محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي العقيلي النقشبندي الخلوتي
	محمد بن محمد اللقيمي، أبو الزهد
	محمد بن محمد الكرخي البكري، أبو عبد الله، بدر الدين
	محمد بن محمد بن محمد، أبو السرور، زين العابدين ابن أبي المكارم البكري، ويسمى تاج العارفين
	محمد بن محمد بن عبد الله الأكراوي القلقشندي، المعروف بمحمد حجازي الواعظ
	محمد (أبو المواهب) بن محمد بن محمد بن (علي (أبي الحسن) البكري الصديقي المصري)
	محمد (الأمير) بن محمد (ظهير الدين)، معز الدين الشهير بلويزان الحسيني
	محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين ابن محمد أبي المكارم البكري الصديقي، المعروف بابن أبي السرور
	محمد بن محمد بن محمد البخشي الخلوتي البكفالوني الحلبي
	محمد (مير زاهد) بن محمد أسلم الحسيني الهروي
	محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمي
	محمد بن محمد بن محمد الحسني التونسي المعروف بالبليدي
	محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي
	محمد بن محمد بن الطيب التافلاتي الأزهري الخلوتي، المالكي ثم الحنفي
	محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى
	محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد العزيز السنباوي الأزهري، المعروف بالأمير
	محمد (البيومي) بن محمد بن علي بن حسن (أبي عياشة) بن بسيوني بن عطية النجار بن يوسف الحسني الدمنهوري المصري
	محمد (فتحا) بن محمد بن أحمد (الخصاصي التازي)
	محمد بن محمود المروروذي النيسابوري، ظهير الدين، أبو جعفر
	محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني، أبو عبد الله، شمس الدين الأصفهاني
	محمد بن محمود بن عبد الله النيسابوري، شمس الدين
	محمد بن محمود الفارسي، علاء الدين
	محمد بن محمود بن حاجي الشرواني، ثم القسطنطيني
	محمد بن محمود المغلوي الوفائي الرومي
	محمد بن محمود باشا بن محمد الأماسي
	محمد بن محمود الصاروخي الآقحصاري الرومي، محيي الدين، الشهير بالمنشي
	محمد بن محمود بن محمود بن أحمد بن خضر المناشيري الصالحي الدمشقي
	محمد بن محمود بن أحمد، الشهير بدباغ (زاده، الرومي)
	محمد (الشيخ) محيي الدين بن عبد الحميد
	محمد بن المختار بن أحمد، أبو (عبد الله، الكنتي)
	محمد (زين العابدين) بن مدين بن أبي العباس المرزوقي
	محمد بن مرتضى بن فيض الله محمود الكاشاني، ويقال القاشاني والكاشي
	محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن، مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، السدي
	محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب
	محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي، أبو النضر
	محمد بن مسعود بن محمود الفالي السيرافي، قطب الدين
	محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر
	محمد بن مصطفى ابن الحاج حسن الباليكسري الرومي، شمس الدين، ويعرف بحاجي حسن زاده
	محمد (محي الدين) بن مصطفى الشهير بياوصي الإسكليبي
	محمد (محي الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) بن شمس الدين (القوجوي، الشهير بشيخ زاده)
	محمد بن مصطفى التيره وي الرومي، المعروف بالعيشي
	محمد بن مصطفى الكسري
	محمد بن مصطفى حميد الكفوي، المعروف بآقكرماني
	محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي، المعروف بالخضري
	محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي
	محمد بن المطهر بن يحي بن المرتضى بن المطهر، من سلالة الهادي إلى الحق
	محمد المكي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الشرشالي، أبو حامد البطاوري
	محمد بن منصور بن يزيد المرادي، أبو جعفر
	محمد بن منصور بن محمد بن أحمد بن حميد البيهقي، أبو عبد الله
	محمد بن منصور بن الحسن البرجي، أبو سهل، المعروف بالعروضي
	محمد بن منصور بن محمد ابن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي، أبو بكر
	محمد بن منصور بن إبراهيم القصري، أبو بكر
	محمد المهدي بن الطالب بن سودة، أبو عيسى
	محمد بن المهدي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن القزويني، الحلي
	محمد بن موسى الواسطي، أبو بكر، الملقب بابن الفرغاني
	محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين
	محمد بن موسى بن علاء الدين العسيلي
	محمد بن موسى البوسنوي السرائي، الشهير بغلامك
	محمد بن نجيب القرا حصاري الرومي
	محمد بن نصر الله بن محمد الدامغاني، افتخار الدين
	محمد بن نصوح الاسكداري الخلوتي، الشهير بنصوحي
	محمد بن النضر بن مر بن الحر الربعي، أبو الحسن، ويقال أبو عمرو، المعروف بابن الأخرم
	محمد نور الدين بن ... . الحسيني (النقشبندي، المعروف بنور العربي)
	محمد (نور الدين) ابن عبد الرحيم فراج الطهطاوي
	محمد بن الهادي بن تاج الدين، عز الدين
	محمد هادي بن محمد أمين الطهراني، نزيل النجف
	محمد بن هبة الله بن جعفر بن هبة الله بن محمد بن شيبان الربعي الدندري، أبو بكر، سراج الدين
	محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي، مولى عبد القيس، أبو الهذيل العلاف
	محمد الهمداني الفارسي، المعروف بالكمال
	محمد بن وسيم بن عمر (وقيل بن سعدون) القيسي، أبو بكر الطليطلي
	محمد بن ولي بن رسول القيرشهري، ثم الإزميري
	محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي، ويقال له ابن أبي رندقة
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